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Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne 16. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 17. 10. 2010 

 
06.13 – 10, Na hroudě  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. Uţivatel 

bytu nakonec sám otevřel. Předáno Policii ČR. 
 
06.27 – 10, Finská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře v domě. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jedná o spálené potraviny. Odvětráno přirozenou cestou, majitel 
poučen. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
 
07.23 – 14, Generála Janouška  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou poţár elektroinstalace a 

sedadla spolujezdce v kabině sanitního vozu ZZS Mercedes Benz Sprinter CDI. 
Poţár byl lokalizován posádkou vozidla pomocí práškového PHP. Vozidlo bylo 
zaparkováno na stanovišti ZZS Černý Most. Plamenným hořením a sálavým teplem 
byla zničena elektroinstalace za sedadlem spolujezdce, sedadlo spolujezdce, 
čalounění kabiny vozidla, RDST, posuvné okénko mezi kabinou a nástavbou a další 
vybavení kabiny. Zplodinami hoření byla očazena kabina a poškozeny přístroje a 
další vybavení v nástavbě vozidla. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
elektroinstalace – zkratový jev v autonabíječce upevněné za sedadlem spolujezdce 
v kabině vozidla. 

 Škoda: 250.000 Kč  
 
10.14 – 6, Libocká   
 - vodní tok – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k případu neznámé zelené látky na hladině 

Litovického potoka. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se pravděpodobně jednalo o únik 
zeleného pigmentu z blízké tiskárny. Byl pouţit jeden sorpční had.  

 
13.46 – 2, Legerova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, otevřela na ţádost nájemníků zabouchnuté vchodové 

dveře do bytové jednotky v činţovním domě. 
 
14.09 – 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci monitoringu výbušného prostředí. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o úkap kapaliny na čidlo monitoringu. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
16.50 – 3, Jana Ţelivského   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k údajnému poţáru OA v areálu 

nákladového nádraţí. Průzkumem nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach. 
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17.03 – 16, Starochuchelská   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotky HZS Praha, st. 8, a HZS SŢDC byly vyslány k případu OA zaklíněného na 

ţelezničních kolejích. ČD byly poţádány o zastavení provozu vlaků na postiţeném 
úseku. Únik PHM z vozidla byl likvidován sorbentem. Vozidlo bylo po 
zadokumentování případu Policií ČR odtaţeno na ţelezniční přejezd. Případ byl 
dále předán HZS SŢDC a Policii ČR.    

 
17.08 – 11, Nechvílova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala sorbentem únik motorového oleje z OA na 

ploše cca 4 x 1 m. Případ byl předán Policii ČR. 
 
 19.13 - 3, Jana Ţelivského  
 - vrak osobního automobilu - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody poţár vraku 

osobního automobilu v plném rozsahu. Poţárem ke škodě nedošlo.  
 Škoda: 0,-Kč 
   
 
20.02 - 16, nám. Osvoboditelů  
 - komunikace - 
 Jednotky HZS Praha st.5 a 8 byly vyslány k dopravní nehodě OA. Příslušníci 

jednotky automobil vyprostili z potoka za pomoci automobilového jeřábu.  
 
20.33 - 7, Hlávkův most  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k záchraně osoby, která spadla na nábřeţí. 

Záchrana musela být provedena za pomoci člunu. Příslušníci jednotky poskytovali 
první pomoc zraněné osobě do předání ZZS. 

 
20.53 - 1, Na Františku  
 - vodní hladina - 
 Jednotky HZS Praha st.5 a 3 byly vyslány k vytaţení pravděpodobně utonulé osoby 

z vody. Akce musela být provedena za pomoci člunu. Tělo bylo předáno PČR. 
 
23.29 - 7, Šmeralova  
 - plastový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody jiţ uhašený 

poţár odpadu v plastovém kontejneru. Poţárem ke škodě pravděpodobně nedošlo. 
Příčinou vzniku poţáru bylo nejspíš úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
23.46 - 4, Dunická  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 vyprostili osobu z kabiny výtahu, která uvízla 

mezi podlaţími obytného domu. 
 
02.37 - 1, Dláţděná  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění asistence pohotovosti plynáren při 

podezření na únik zemního plynu. Průzkumem a  měřením bylo místo lokalizováno. 
Další postup zajistí plynárny. 
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04.03 - 4, Štúrova  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v jednom plastovém a jednom plechovém kontejneru. Poţárem byl celý plastový 
kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 
zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
  

04.42 - 8, Feřtekova  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


